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राप्ती िााँउपाशलकाको संक्षक्षत्त िनकारी 
नेपालको मध्य पप्श्िम िेत्रमा रहेको दाङ प्जल्लाको पूवीभागमा अवप्स्थत राप्ती गाउाँपाललका लभत्री मिेश तथा िुरे िेत्रमा अवप्स्थत छ । 
राप्ती गाउाँपाललका साववकमा भएका २ वटा गाउाँ ववकास सलमततहरु लालमहटया र लससहनीयाको सव ैभाग तथा हााँलसपुर गाउाँ ववकास सलमततहरु 
साववक वडा नं. १ र २ वडालाई पुनासंरिना गरी हाल ९ वटा वडामा पुनासंरिना गररएको छ । हाल यसको प्रशासतनक केन्रको रुपमा मसुररया 
राखिएको छ ।यो गाउाँपाललका २७ डडग्री ४९ लमनेट ५ सेकेण्ड देखि २७ डडग्री ५५ लमनेट १५ सेकेण्ड उत्तरी अिास सम्म र ८२ डडग्री ३६ लमनेट ८ 
सेकेण्ड देखि ८२ डडग्री ४८ लमनेट २६ सेकेण्ड पूवी देशान्तरमा रहेको छ । कूल िेत्रफल १६१.०७ वगा ककलोलमटर रहेको छ ।यस गाउाँपाललकाको 
पूवामा राप्ती नदीपारी अर्ाािााँिी प्जल्ला र दक्षिणमा राप्ती नदी तथा गढवा गाउाँपाललका, उत्तरमा र्ोसिोला र वंगलािुली गाउाँपाललका तथा 
पप्श्िममा लमही नगरपाललका पदाछ । यस गाउाँपाललकाको ववििाट कररव १५ कक.लम पूवापप्श्िम राजमागा पदाछ । यो गाउाँपाललका समथर तथा 
लसिंाई सुवविा भएको कारण अतत उवार समेत भएकाले कृवष िेती तथा तरकारी वालीको लाचग राम्रो संभावना छ । 
यस गाउाँपाललका िेत्रमा व्रामह्ण, िेत्री, ठकुरी, मगर, थारु, दललत र मुप्श्लमहरुको वसोवास रहेको छ । राप्ती गाउाँपाललकामा जम्मा  जनसंख्या  
२०७६ सालको wash Plan अनुसार  महहला २८८६० र पुरुष ३०११० गरेर जम्मा ५८९७० रहेको छ । त्यसै गरी प्रततपररवार औषत जनसंख्या 
५.०७ जना रहेको छ । राप्ती गाउाँपाललकामा जम्मा ९ वटा वडाहरु रहेका छन।् यस गाउाँपाललकाका वडाहरुको जनसंख्या तथा र्रपररवारहरुको 
तुलनात्मक अध्ययन गदाा सिैभन्दा िेरै जनसंख्या वडा नं. १, २ र ३ मा रहेको छ । त्यस्तै सिैभन्दा थोरै र्रिुरी वडा नं. ९ मा रहेको छ।  

  वडा ववभािन 

वडा 
नं. 

समावेि भएका साववक 
िा.वव.स./  न.पा. हरु 

साववक वडा 
नं. 

क्षेत्रफल मटहला  पुरुर् िबमा कैफफयत 

१ लालमहटया ३ २२.७         
२ लालमहटया ४,७ २३.९         
३ लालमहटया १,२,८ ९         
४ लालमहटया ५,६,९ १५.८         
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५ लससहतनया ५,७ ४२.२         
६ लससहतनया ८,९ ९         
७ लससहतनया १,२,३ ८.३         
८ लससहतनया ४,६ ९.२         
९ हााँलसपुर १,२ २१.६         

१.पषृ्ठभूमी 

महहला र पुरुषको समानुपाततक बिकास बिना समुन्नत समाजको कल्पना गना सककदैन। समनु्नत समाज तनमााणको लाचग समानुपाततक बिकास आजको आवश्यकता हो। समग्र 
राष्र तनमााणमा महहला र पुरुषको समान महत्व हंुदाहंुदै पतन व्यवहारमा समानता छैन। आिा भन्दा िहढ जनसंख्या ओगटेको महहलाहरूको ववकासमा राज्यल ेसंबििानप्रद्त्त हक 
अचिकारको कायान्यन गना तथा राप्ष्रय तथा अन्तराप्ष्रय स्तरमा गरेका प्रततवद्िताहरूलाई पुरा गना बिशेष जोड हदनु पने देखिन्छ। संवविानको िारा ३८ ल ेमहहलालाई समान 
वंशीय अचिकार, सुरक्षित माततृ्व र प्रजनन स्वास््य सम्वन्िी अचिकार, राज्यका सवै तहमा सहभागी हुने अचिकार, सम्पवत्त तथा पाररवाररक मालमला सम्िन्िी अचिकार, लशिा, 
स्वास््य, रोजगार र सामाप्जक सुरिामा सकारात्मक ववभेदको व्यवस्था गरेको छ । संवविानले महहला ववरुद्ि हुनेसिै प्रकारकाहहसंाजन्य कायाहरुलाई कानून िमोप्जम दण्डनीय 
हुने व्यवस्था गरेको छ ।  

संवविानको िारा १८ को समानताको हकमा सिै नागररकहरु तथा सामाप्जक र सांस्कृककतरुपल ेपछाडड परेका समुदाय समेतको संरिण, सशप्ततकरण वा ववकासको लाचग राज्यल े
कानुन िनाई ववशेष व्यवस्था गना सतने उल्लेि छ। सामाप्जक न्यायको हकले राज्यका हरेक तहमा समावेशी र समानुपाततक प्रतततनचित्वको लसद्िान्तका आिारमा जनताको 
सहभाचगताको अचिकार स्थापना गरेको छ । 

यसैगरर स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ लेलैङ्चगकसमानता तथा सामाप्जक समावेशीकरण (लैससास) सम्िन्िी देहायकाप्राविानहरुको व्यवस्था गरेको छः 

क) गाउाँपाललका तथा नगरपाललकाको काम, कताव्य र अचिकारमा लसैसास सम्वन्िी व्यवस्था। 
ि) वडा सलमततको काम, कताव्य र अचिकार अन्तगात त्यांक अद्यावचिक तथा संरिण अन्तगात िण्डीकृत त्यांक संकलन, ववकास काया अन्तगात िालवववाह, िहु 

वववाह, लैङ्चगकहहसंा अन्त्य गने आहद व्यवस्था । 
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ग)  स्थानीय तहको योजना तजुामा तथा कायाान्वयन गदाा महहला तथा वपछडडएको वगाको सहभाचगतामा जोड, महहला, योजना छनौटमा िालिाललका तथा वपछडडएका वगा, 
िेत्र र समुदायलाई प्रत्यि लाभ पुग्ने कायाकममा जोड हददै लैससास प्रविान गने व्यवस्था । 

 

यस सन्दभामा संवविानको ममा र भािना अनुरूप लैंङ्चगक बिभेदको अन्त्य गरर आचथाक समानता, समदृ्हद र सामाप्जक न्याय सुतनप्श्ित गने तथा समानुपाततक, समावेशी तथा 
सहभाचगतामूलक लसद्दान्तमा आिाररत समतामलूक सामाजको तनमााण गनाको लाचग संर्ीय संरिना अन्तरगत िनेका स्थानीय तह तथा तनकायहरूले आ आफ्नो तनतत तथा 
कायाक्रमहरूमा लैङ्चगक उत्तरदायी िजेट तथा लै स सा स परीिण प्रणालीलाई आन्तररकरण गनुा अपररहाया रहेकोले राप्ती गााँउपाललकाले ल ैस सा स पररिण गरेको छ। 

२. अध्ययनको महत्व 

रापती गााँउपाललकाले महहला, जनजाती, आहदिासी, दललत, सामाप्जक, आचथाक रूपमा पछाडी परेको वगा तथा समुदायको सहभाचगतालाई िढाएर बिकासको प्रकक्रयालाई संस्थागत 
गने पिमा जोड हदएको छ । आफ्नो िेत्रको ववकासको लाचग सािनहरूको पररिालन, िााँडफााँड, कायान्यन र त्यसिाट प्राप्त प्रततफलको उपभोगमा यस परीिणल ेसामाप्जक 
समानता आउने उद्िेश्य रािेको छ। संस्थाको कायालाई िढी प्रभावकारी िनाउन संस्थामा लैंङ्चगक प्स्थततको पहहिान र योजनािद्ि तवरिाट लैंङ्चगक उत्तरदायी ववकास 
प्रकृयालाई संस्थागत गना लैंङ्चगक िजेट र ल.ै स. सा. स परीिण गना आवश्यक ठानेको छ । लै.स.सा.स  परीिण प्रकृया आफैमा एउटा सहभाचगतामुलक स्वमुल्याङ्कन भएकोले 
कमािारी तथा पदाचिकारीहरूको व्याप्ततगत तथा संस्थागत कृयाकलापहरूलाई लै.स.सा.स को िेत्रमा काम गना उत्साह जगााँउछ। साथ ैयस प्रकृयामा संलग्न कमािारीहरूलाई 
लैंङ्चगक पिमा उत्तरदायी हने तफा  पतन उन्मुि गराउााँदछ।  यस प्रकृयाले स्थानीय तहको लैङ्चगक मूलप्रवाहीकरण तथा महहला सशप्ततकरण सम्िन्िी कायाक्रममा प्रभावकाररता 
िढाउन र संस्थागत अपनत्वको भािना जगेना गना पतन सर्ाउ पु-याउदछ। पररिणद्िारा कायाक्रम तथा िजेटको ववश्लेषण गरी आगामी िषाको कायाक्रम तथा िजेटलाई लै.स.सा.स 
को दृप्ष्टकोणिाट तय गना तथा िजेट छुट्टयाउन समेत मद्ित पु¥याउााँदछ।  

३. लैङ्र्िक परीक्षणको उद्देश्यहरु 

     लैससास पररिणको मुख्य उद्देश्य गााँउपाललकाले गने सम्पुणा ववकासका कायाहरुलाई लै.स.सा.स उत्तरदायी र हदगो िनाउन आचथाक स्रोतको सुतनप्छछत, समतामुलक 
ववतरण तथा उपयोचग िनाउने रहेको छ। यसका बिस्ताररत उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन।  
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क) लैङ्चगक समानता तथा सामाप्जक समावेशीकरण परीिण माफा त स्थानीय सरकारको संस्थागत संरिना र कायाक्रमहरुमा महहला र सीमान्तकृत समहुहरुलाई समािेशी 
गरर, लङैचगक समानता र सिै जात, जातीको अथापूणा सहभाचगता गराई लङैचगक अन्तरहरुको प्रभावलाई सम्िोिन गदै लैङ्चगक मूलप्रिाहहकरण र सशप्ततकरण गदै 
लैजाने । 

ि) महहला र सीमान्तकृत समहुहरुलाई समावेश गरर उनीहरुको योजनािद्ि रुपमा व्यप्ततगत र सामहूहक िमता अलभिदृ्चि गरी स्थानीय तहको ववकास प्रकक्रयामा तनणाायक 
तथा अथापूणा सहभाचगता सुतनप्श्ित गरी आचथाक तथा सामाप्जक सशप्ततकरण गने ।  

ग) स्थानीय सरकारको सवै कायाक्रम, योजना र आयोजनाको प्रत्येक िरणमा लैससास दृप्ष्टकोणिाट अनुगमन तथा मूल्यााँकन गने र यसलाई संस्थागत गदै लैजाने 

 

४.  लैङ्र्िक परीक्षणले समेिने क्षते्रहरु 

     संचिय सरकारले तनमााण गरेको लैङ्चगक समानता तथा सामाप्जक समावेलशकरणको पररिणको नमुना तनदेलशकमा बिषेश गरर ५ वटा मलु लशषाक रहेको हुाँदा त्यही ५ वटा 
मुल लशषाक रहेर नै यस गााँउपाललकाको लै.स.सा.स पररिण गररएको छ जुन तनम्न रहेका छन।  

१. तनतत, कानुन तथा योजना 
२. संस्थागत व्यावस्था 
३. मानव संशािन तथा ववकास 
४. सेवा प्रवाह 
५. सुशासन तथा उत्तरदातयत्व 
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५. लैङ्र्िक परीक्षणक ववर्ि र तररका 

लैंचगक समानता तथा सामाप्जक समावेशीकरण परीिण दईु िरणमा ववभाजन गरी देहाय अनुसार सम्पन्न गररयो। 

५.१ तयारी चरण 

लैससास परीिणको लाचग सहभागीहरू तोतने, लसैसास कायाशाला गोष्ठी सिंालनको लागी लमतत, स्थान, समय, अवचि तनिाारणको लाचग गााँउपाललकाको अध्यिको अध्यितामा 
िैठक िलस उपाअध्यिको संयोजकत्तोमा ५ सदस्सीय लैससास पररिण कायादल गठन गरर कायाशाला संिालको लाचग २०७८ को असार महहनाको ४ र ५ गतेको लमतत तनिाारण 
गरर कायाशाला गोप्ष्ठको प्रकृयाको िारे मा छलफल गरर तनणाय गररयो। साथै उत्त कायादल र लैससास पररिण ववज्ञले गाउाँपाललकाको तनतत तथा कायाक्रम,  आवाचिक योजना, 
िावषाक तथा िौमालसक प्रगती प्रततवेदन तथा अन्य दस्तावेजहरुको पुनारवलोकन गरर प्रारप्म्भक प्रततवेदन तय गररयो।   

५.२, कायािन्वयण चरण:  

लैससास परीिण काया तनतान्त संस्थाको स्व–लेिाजोिा कायाक्रम भएको हुनाले संस्थाका सम्पूणा  कमािारी, पदाचिकारीहरु र सम्िप्न्ित सरोकारवालाहरुलाई लैससास को 
अविारण र लैससास पररिणको महत्तव िारे प्रष्ट गररयो। लैससास पररिणमा सिै सहभाचगलाई ५ वडा समुहमा बिभाजन गरर प्रत्यक समुहलाई एउटा एउटा मुल लशषाकमा गहन 
छलफल गना लगाई प्राप्त नततजालाई पुन ठुलो समुहमा छलफल गराई अंक भार तनिाारण गररयो। यसरी नै सिै ५ वटा नै मुल बिषयको १०० वटा सुिांकमा छलफल गरर जम्मा 
प्राप्त अंक तनिाारण गररयो। प्राप्त भएका नततजालाई माकुरोको जालो र भेन डायग्रममा प्रस्तुत गरर स्व मुल्याङ्क गररएको चथयो।  सहभाचगताद्िारा  प्रत्येक बिषय िेत्रको सिल 
पि, कमजोर पि, अवसर र िुनौततको सामुहहक आङ्कलन गरर  र  अन्तत सुिार गनुा पने पिको काया योजना समते तयार  गररयो।  

६.  लैङ्र्िक परीक्षणकासहभािीहरु 

    ग ढवा गााँउपाललका मा लैससास पररिणको क्रममा बिलभन्न फरक हदनहरु  कायादल गठन देखि कायाशाला गोप्ष्टको हदन सम्म सहभागी भएका सहभाचगहरु तनम्न छन।्   

    

हदन महहला पुरुष जम्मा 
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कायादल गठन ६ ९ १५ 

कायाशालाको 
पहहलो हदन 

७ १२ १९ 

कायाशालाको दोस्रो 
हदन 

७ १२ १९ 

  

७ लैङ्र्िक परीक्षणको ववश्लेर्णका औिारहरु 

     यस राप्ती गााँउपाललकाको लसैसास पररिणको लाचग गहठत कायादल तथा सहभाचगहरुल ेलैससास पररिणका लाचग कायाबिचिमा उल्लेि गररएका ५ वटा  मुल लशषाकल े
प्राप्त गरेका अंक र २२ वटा सह बिषयले प्राप्त गरेका अंकलाई माकुरोको जालो बिचि िाट र भेन डायग्राम बिचििाट बिश्लेशण गररयो चथयो। एउटा मुल बिषय पुणाङ्क 
२० रहेको चथयो भने ३ वटा सह बिषयको पुणाङ्क ८ र िााँकी १९ वटा सह बिषयको पुणाङ्क ४ रहेको चथयो। सिै मुल बिषयको सिल पि, सुिार गनुा पने पि, अवसर 
तथा िुनैतीहरु ताललका िनाई छलफल गरर सि ैसहभाचगहरुले अगाडी प्रस्ततु गररएको गररएको चथयो।  

८. लैङ्र्िक परीक्षणबाि आएका मुख्य प्राजप्तहरु  

     लैङचगक समानता तथा सामाप्जक समािेलशकरण पररिण गररसके पतछ गााँउपाललका माफा त सञ्िालन भइरहेको ववलभन्न कक्रयाकलापहरुमा लैङचगक सवंेदनलशलताको 
अभ्यासको अध्ययन तथा पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको छ। गााँउपाललकाले अवलम्िन गरेको लैससास तनतत तथा कायाक्रमगरुको अन्तराल ववश्लेषण गरर नयााँ कायाक्रमहरुको 
सहहतको काया योजना तयार गररएको चथयो। आगामी हदनमा गााँउपाललकालाई लैङचगक समानता तथा सामाप्जक समािेलशकरणमैत्री िनाई थप सशप्ततकरणका कायाक्रम 
सञ्िालन गनेका लाचग पतन पररिणले  मागा प्रशस्त गरेको छ। मुख्यतया लैससास पररिण पश्िात तनम्मानुसार  उपलब्िीहरु तथा प्राप्प्तहरु फहहिान भएका छन।  
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• राप्ती गााँउपाललकाले आवश्यक तनतत तथा कायाववचिहरु तयार गरेको  साथ ैतजुामा गरेका तनतत तथा कायाववचिहरुमा लैससास बिकाससगं सम्िप्न्ित कुराहरु 
समािेश हुने गरेका छन ्। 

• लैङ्चगक हहसंा तनवारण कोष संिालन कायाबिचि तय गरर प्रभावाकारीरुपमा कायान्यनमा आएको पाईयो। 
 
• िावषाक तनतत तथा कायाक्रम , आवाचिक योजनाहरुमा गररि तथा िेरोजगारको नतसाकङ गरर उतनहरुको प्रत्यि फाईदाको लाचग कायाक्रम हरु गने गरेको। 

 
• सामाप्जक समावेलशकरणका अभ्यास गदै स्थातनय तहको पदाचिकारी तथा कमािारीहरुमा महहला प्रततततचित्व ४०% भन्दा िहढ रहेको र पछडडएका वगाको पतन 

तनणायक तहमा समािेलशता रहेको।  
• यस पाललकाले नागरीक तथा सामाप्जक जवाफदेहहताको लाचग केहह राम्रो अभ्यास गरेको छ जस्त ै, सािाजतनक सुनुवाई, सावाजतनक पररिण, LISA, नागररक 

वडा पत्र , सुिनापाटी आहद गने गरेको। 
• यस पाललकाले website तनमााण गरी बिलभन्न सुिनाहरु िावषाक तनतत, कायाक्रम तथा िजेट, आय, िावषाक तथा िौमासीक प्रगती प्रततवेदन पञ्जीकरणको 

त्याङ्क सामाप्जक सुरिा भत्ताको वववरण तथा सूिनाहरु आहद सावाजतनकरण गने गरेको छ। 

 ९. लैससास परीक्षण ववर्िवाि देखिएका लैङ्र्िक समानता तथा सामाजिक समावेसीकारणको अवस्था: 

 गााँउपाललकाले लैङचगक समानता तथा सामाप्जक पररिण गररसके पतछ प्रमुि ५ वटा मुल लशषाकका सय वटा सुिकहरुले प्राप्त गरेको अंकलाई ववश्लेषण गरर छलफल गररएको 
चथयो। जम्मा १०० अंकभार रहेको सिुकहारुमा गााँउपाललकाले ६९  अंक  हालसल गरेको छ। पररिण पश्िात सिुकहरुले प्राप्त गरेको अंकलाई तलको ताललकामा प्रस्तुत गररएको 
छ।  

९..१.  परीक्षण पश्चात सूचकहरुल ेप्राप्त िरेका अंक 

    

क्र.स.  सूिक र उप- सूिकहरु  पूणााङ्क कुल 
प्राप्ताङ्क 
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१ १.१.१ – १.१.८, १.२.१ – १.२.८, १.३.१ – 
१.३.४ 

२० ११ 

२ २.१.१ – २.१.४, २.२.१ – २.२.४, २.३.१ – 
२.३.४, २.४.१ – २.४.४, २.५.१ – २.५.४ 

२० १६.५ 

३ ३.१.१ – ३.१.८, ३.२.१ – ३.२.४, ३.३.१ – 
३.३.४, ३.४.१ – ३.४.४ 

२० १३ 

४ ४.१.१ – ४.१.४, ४.२.१ – ४.२.४, ४.३.१ – 
४.३.४, ४.४.१ – ४.४.४, ४.५.१ – ४.५.४ 

२० १४.५ 

५ ५.१.१ – ५.१.४, ५.२.१ – ५.२.४, ५.३.१ –
५.३.४, ५.४.१ –५.४.४, ५.५.१ –५.५.४ 

२० १४ 

 जम्मा १०० ६९ 

 

९.२. लैङ्र्िक परीक्षण नततिाको माकुरे िालो 

 ९.२.१ मकुरोको िालो बबर्ि १ 
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११.०

१३.०

१६.५१४.५

१६.०
०
५

१०
१५
२०

तनतत तथा कानुना

संस्थागत व्यावस्था

मानव संशािन तथा 
िामता ववकास 

सेवा प्रवाह

सुशासन तथा 
उत्तरदातयत्व

राप्ती गााँउपालीकाको ल.ैस.सा.स नततजा 

पुणङक प्राप्ताअंक
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९.२.२ भेन डायग्राम बिचि १ 

 

 

 

 ९.२.३ उपकायिक्षेत्रित रूपमा 
नततिाको माकुरी िालोद्दारा 
प्रस्तुती 

 

०
५

१०
१५
२०
२५

तनतत तथा कानु

५.०
४.०

२.०
२.० ३.५

३.५
३.५

३.५

६.०
२.५१.५

३.०३.५

१.०
४.०

३.०
३.०
२.५
२.५
२.५
३.०

३.५

०
१
२
३
४
५
६
७
८

तनतत र काननुमा समािेलशता …
योजना तजुाना तथा कायान्यन

िजेट तजुामा तथा कायान्यन

कमािारी पदाचिकारी …

काया प्रणालीमा समािेलशता

सलमतत, उपसलमतत तथा …

ववत्त व्यावस्थापन प्रणालीमा …

त्यांक संकलन तथा …

मानव संशािन तथा िामता …

अनौपिारीक मुल्य मान्यता
काननुी सािरता

ववपत व्यावस्थापन
पिुािार  बिकास

प्रजनन ्स्वास््य

लशिा

िानेपानी तथा सरसफाई

स्वरोजगार तथा आय आजान …

सुशासन तथा उत्तरदातयत्व

उत्तरदातयत्व तथा जवाफदेहहता

सुिना तथा संिार

अनगुमन तथा मुल्याङकन ्
समन्नय र सम्िन्ि बिस्तार 

राप्ती गााँउपालीकाको लै.स.सा.स पररिण नततजा 

पुणङक प्राप्ताअंक
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१०.  िाउाँपाशलकाले लैङ्र्िक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण सबल पक्ष र सूिार िनिपने पक्षहरु 

मूल शोषाक सिल पिहरू सुिार गनुापने पिहरू अवसर िुनौतत 

नीतत, 
कानून, 
योजना 

स्थानीय सरकारको तनतत र 
योजनमा लैङ्चगक समानता तथा 
सामाप्जक समािेलशकरण 
ववकास( कुराहरु समािेश गनुा 
 
स्थातनय तहको कायान्वनमा 
लयाएका ऐन तनयम तथा 
कायाववचिमा महहला तथा 
वप्ञ्िततकरणमा परेको समुदाय 
तथा लक्षित वगाको सम 
बिकासको कुरामा जोड हदईएको 
 
गाउाँपाललकााको िजेट सीमा 
तनिाारण सलमततले िजेट सीमा 
तनिाारणगदाा महहला, 
िालिाललका, तथा 

कानुन तथा तनतत तनमााणको क्रममा 
लाभग्राही ववशेषत: महहला तथा 
सामाप्जक रुपमा िप्ञ्िततमा परेको 
सुदायको सुझाव ललने संयन्त्र 
व्यावस्था नहुनु।  
 

गाउाँपाललकामा महहला तथा पुरुषको 
समबिकास तथा सामाप्जक 
समािेलशकरण तथा ववभेद अन्त्यको 
लाचग अलग्गै तनतत नहुनु 
 
गााँउपाललकामा तनमााण भएका तनतत, 
तनयम तथा कायाववचििारे पदाचिकारी, 
कमािारी तथा सरोकारवालालाई 
अलभमुखिकरण नहुनु। 
टोल िप्स्त स्तरको योजना तजुामा प्रकृयामा सिै 

आवश्यक, तनतत, तनदेलशका 
तथा कायाबिचिहरुको तनमााण र 
त्यसको लाचग आिश्यक िजेट 

बितनयोजनाको व्यावस्था 
गररएको। 
 
गाउाँपाललकााको िजेट सीमा 
तनिाारण सलमततले िजेट सीमा 
तनिाारणगदाा लैससास 

लशषाकमा िजेट बितनयोजन 

गन ेगरेको।  
 

 

 
तनतत तनमााण र वजेट 
तनमााणमा पुणा 
तादात्यता कायम नहुने 
पररपाटी 

 
 



15 

 

िप्ञ्ितीकरणमा परेको समहूको 
अवस्था ववश्लेषण गरर सो को 
आिारमा त्यस समहूको लाचग 
प्रत्यक्ष्य फाइदा पुग्ने गरर केहह 
प्रततशत िजेट छुट्याउने गरेको 
 
संर्ीय कानुनले व्याव्स्था गरे 
िमोप्जन स्थातनय स्तरमा 
महहला तथा वप्ञ्िततकरणमा 
परेको समुदायमा हुने हहसंा त 
ववभेद उपर सुनुवाई हुने प्रिन्ि 
लमलाएको र लैङ्चगक हहसंा 
तनवारण कोष  प्रभावकारी रुपमा 
संिालनमा ल्याउनु 

प्रकारका ललङ्ग र समुदायहरु सगं छुट्टा छुट्टै 
छलफल गरर आिश्यकता पहहिाल गने नगरेको 

 
 
गााँउपाललकाका जनप्रतततनचि तथा 
कमािारीहरु हदगो बिकासका लक्ष्य प्रतत 
सिेत नहुनु र यसमा आिाररत भएर 
कायाक्रम तथा योजनाको तयार नहुनु 
 

संस्थागत 
व्यवस्था 

स्थातनय सरकारले कमािारी र 
पदाचिकाररहरुको काया संिालन  
लाचग तनतत कानुन र अभ्यास 
सम्िप्न्ि दस्तावेज भएको हुदााँ 
काया संिालन गना सप्जलो हुनु  
 
गााँउपाललकामा लैङ्चगक ववकास 
शािाको व्यावस्था तथा 
कायालयमा हुने दुाव्यवाहारको 
तनयन्त्रणको लाचग सुनुवाई ईकाई 

▪ गााँउपाललकाले महहला ववकास, लैङ्चगक 
हहाँसा बिरूद्ि, महहला सीप ववकास, 
नेततृ्व ववकास तथा िमता अलभिदृ्चि 
जस्ता बिषयमा प्रयाप्त स्रोत 
व्यवस्थापनका लाचग िावषाक आचथाक 
ऐनमा उल्लेिगरी छुट्टै कोष स्थापना 
नगनुा। 

▪ गाउाँपालीकाले गठन गने सलमतत, 
उपसलमतत तथा कायादलमा महहला तथा 
िप्ञ्िततकरणमा परेका समुदायको प्रमुि 

पाललका िेरै स्थातनय कमािारी 
भएको हुदााँ समुदायको भाषा 
संस्कृतत िुझ्ने हुदााँ काम गना 
सहजता  

महहला तथा लक्षित समुदायका 
पदाचिकारी तथा 
कमािारीहरुको िामता 
अवविदृ्हदका लाचग तनहदाष्ट 

▪ महहला तथा वपछाडडएको 
वगाको तनणाायक तहमा 
प्रतततनचित्व सुतनप्श्ितता  
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साथै आिार संहहता िनाएर लाग ु
गररएको 
 
गााँउपालीकामा कमािारी पदपुतत ा 
गदाा सिै जातजाती, िगा, ललङग 
र समुदायको प्रतततनचित्व 
हुनगरर समािेशी अििारणको 
लागु गना सुरु गररएको। 
स्थातनय तहमा स्थातनय 
कमािारी भएको हुदााँ समुदायको 
भाषा संस्कृतत िुझ्ने हुदााँ काम 
गना सहज हुने 
 
महहला तथा लक्षित समुदायका 
पदाचिकारी तथा कमािारीहरुको 
िामता अवविदृ्हदका लाचग 
तनहदाष्ट कायाक्रमहरुको लाचग 
िजेट ववतनयोजन तथा समान 
सहभाचगताको सुतनप्छछत 
गररऐको। 
गााँउपाललकाले आफ्नो िेत्रमा 
समुदायस्तरका(ललङ्ग, उमेर, 
जात, र आचथाक प्स्थतत आहद) 
समावेश भएको आिारभूत 
िप्ण्डकृत सूिना, त्यााँकको 

तथा तनणायक तहमा प्रतततनचित्व नहुनु 
 

 

कायाक्रमहरुको लाचग िजेट 

ववतनयोजन तथा समान 

सहभाचगताको सुतनप्छछत  
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अध्यावचिकन गरेको 
 

मानव 
संसािन 
तथािमता 
ववकास 

 लैससास सम्िप्न्ि 
अलभमुखिकण गरर कमािारी तथा 
पदाचिकारीहरु लैससास को िारे 
सिेत हुनु 
 
स्थातनय सरकारले महहला 
बिरुद्द हुने सिैिालको हहसंा 
न्युतनकरण गने कायाक्रमहरु 
संिालन गनुा र त्यसको लाचग 
उचित वजेटको बितनयोज हुने 
गरेको 
 
ववपत व्यावस्थापन सम्िप्न्ि 
रणतनततक कायातनतत सहहतको 
कायाबिचि तयार तथा  महहला 
तथा वप्ञ्िततकरणमा परेका 
समुदायको उपप्स्थततमा ववपत ्
सम्िप्न्ि त्याङक संकलन तथा 
नतसांकन हुने गरेको 
 

लैङ्चगक तथा समावेशी ववकासको लाचग िमता 
ववकास काया योजना तयार भएपतन छुट्टै 
लशषाकमा िजेट ववतनयोजन तथा कायाबिचि 
तनमााण गररनु पने 
लैङ्चगक समानता तथा सामाप्जक समावेशी 
सम्वन्िी ताललम हदन तथा कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन गना सतने यथषे्ट मानवीय श्रोत 
व्यिस्था गनुा पने 
 
गााँउपालीकामा कमािारी तथा पदाचिकारीको 
िामता बिकास तथा समस्या समािानको लागी 
छुटै मानव संशािन ववकास शािाको व्यावस्था 
नहुनु 
पदाचिकारी तथा कमािारीलाई लै.स.सा.स 
सम्िप्न्ि प्रयाप्त ताललम नहुनु र महहला 
बिकासका लाचग भएका राप्ष्रय तथा 
अन्तराप्ष्रय कानुन, र्ोषणपत्र आदी िारे 
जानकारी कम रहेको 

 
 

लैङ्चगक तथा समावेशी 
ववकासको लाचग िमता 
ववकास कायायोजना  ,िावषाक 
िजेट ककतािमा ििाको 
व्यासस्था गरर महहला तथा 
पुरुष कनािारी तथा 
पदाचिकारीहरुको समान  
रुपमा िामता ववकासका 
कायाक्रम गने गनुा 
 
महहला ववरोद्द हुने हहसंा तथा 
सामाप्जक कुसस्कारका िारे  
पदाचिकारी तथा कमािारीहरु 

सिेत भई हहसंा तनमुाल पानाको 
लाचग समय समयमा 
जनिेतनामुलक कायाक्रमहरु 

हुने गरेका 
 

 
लैससास 
बिषय 
ववज्ञको 
कलम 
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सेवा प्रवाह गााँउपाललका  लभत्र  तनलमात 
भौतीक संरिनाहरु ड्रइङ, 
डडजायन गदाा  अपाङगता, 
वाल, महहला मैत्री हुनु पने 
प्राििान सहहत भवन तथा 
संरिना तनमााण तनदेलशका 
कायान्वयनमा रहेको 
 
पररवार तनयोजना, 
ववस्ताररत िोप, पोषण, 
जनसंख्या लशिा र 
जनस्वस््य सम्वप्न्ि 
कायाक्रमहरु लगाएत 
महहलाको प्रजनन ्स्वास््य 
सुिार सम्िन्िी ववशेष 
कायाक्रमहरु संिालनमा 
रहनु 
 
लशिा िानेपानी तथा सरसफाई 
र पुवािार ववकासको लाचग उचित 
वजेटको व्यावस्था भएको 
 

प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी नननि बनाई 

प्रभाकारी रुपमा कार्यन्वर्नमा ल्याउनु 

पने 
मनिला, गररब, ननमुखा र बनिनिकरणमा 
परेका व्यक्तििरूको स्वास्थ्य नबमा गनय 

सिजीकरण र सिर्ोग गने कार्यक्रम र 

बजेट को व्यावस्था गने 
 

योजना तजुामा गदाा िेरोजगार तथा गरीिीको 

नतसाङ्कनको समेत आिार ललईमहहला तथा 

िप्ञ्िततकरणमा परेको समुदायलाई प्रत्यि लाभ 

हुने स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक 

कायाक्रमहरू राख्ने र िावषाक िजेटमा समावेश 

गरी कायाान्वयन गने  

िानेपानी तथा सरसफाई र 
पुवािार ववकासको लाचग उचित 

वजेटको व्यावस्था भएको 
 
पाललकाले िावषाक योजना 
तजुामा गदाा वेरोजगार युवा , 
गररव पररवार, महहला तथा 
वपछडडएका समुदायको आचथाक 

सशप्ततकरणको लाचग 

स्वारोजगार, आय मुलक र 
लसपमुलक कायाक्रमको 
व्यावस्था गने गरेको 

योजना तथा कायाक्रमको 
लाभ, प्रभाव ववश्लेषण 
नहुनु 

 

तनतत तथा कायाववचिको 
कायान्वयन पिमा 
कमजोरी 
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गााँउपाललकालले आफ्नो पाललका 
लभत्रका आचथाक अवस्था कमजोर 
भएका पररवारका िाललका तथा 
वप्ञ्िततकरणमा परेका 
समूदायका ववद्यालय जाने  
उमेरका सिै  िालिाललकालाई 
ववद्यालय जानको लाचग बिषेश 
कायाक्रम गरेको ( हदवा िाजा, 
तनशुल्क पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक 
सामाग्री तथा पोसाक तथा 
छात्रिदृ्हदको व्यावस्था 
 
अलशक्षित महहलाहरुको लाचग 
लशिा सम्िन्िी बिशेष 
कायाक्रमहरु संिालन गररएको 
जस्तै गहृणी लशिा, ककशोरी 
किा आदी। 
 

सुशासन 
तथा 
उत्तरदातयत्व 

स्थानीय तहले प्रवाह गरेको 
सम्पुणा काया कायापाललका तथा 
सभाले तनतत तनयमिाट पारीत 
गने गरेको 

 
गााँउपाललकाले सुशासन तथा 

स्थानीय सरकारका जनप्रतततनचि र 
कमािारीको आिार संहहता  
प्रभावकारी रुममा कायाान्वयनमा 
ल्याउनु पने  
गााँउपाललकाले संिालन गरेका 
योजना, तथा कायाक्रमहरुको 

बिचिको शासन तथा व्यापक 
जनसहभाचगता 
कमािारी तथा पदाचिकारीहरु 
जनतासंग जफावदेही र उत्तरदायी 
सेवा प्रद्दायक र सेवा ग्राही बिि 
सुमुिुर सम्िन्ि  

भष्रिार बिरुद्द शुन्य 
सहनशीलता तथा बिचिको 
शासनको प्रभावकारी 
कायान्वयनमा िुनौती  

 

महहला तथा वपछडडइका 



20 

 

जवाफदेहहताको लाचग तनयलमत 
रुपमा कायाक्रमको सावाजनीक 
पररिण, सावाप्जक पररिण, 
सावाजनीक सुनुवाई,  नागररक 
वडापत्र ,पत्रकार भेटर्ाट र 
स्थानीय संिार माध्यम द्दारा 
सुिनाको प्रदान गने गरेको 

 
स्थानीय सरकारले तनयलमत 
रुपमा  वावषाक योजना तथा 
कायाक्रमको िजेट सहहत सि ै
वपछडीएका िगाल ेथाहा पाउने 
गरेर सावाजतनक गनुा 
 
स्थातनय तह, संि र प्रदेश 
सरकारले तय गरेको तनतत, 
कानुन तथा कायाक्रमहरु 
कायान्यन, सहकाया र समन्नय 
गने गरेको 
लैङ्चगक समानता तथा समावेशी 
ववकासको लाचग ववलभन्न 
सरोकारवाला तनकायहरू िीि 
सञ्जालललकरण गरर स िेत्रको 
बिकासको लाचग कायाक्रमहरु गने 
गरेको।   

अनुगमन तथा मुल्याङकन ्गदाा 
लै.स.सा.स दृप्ष्टकोणवाट ववश्लेषण 
गने अनुगमन तथा मुल्याङकन ्
मापदणड तयार गनुापने 
महहला बिरुद्द हुने सिै प्रकारका 
भेदभाव तथा सामाप्जक कुसंस्कार 
उल्मुलनको लाचग तयार भएका 
राप्ष्रय तथा अन्तराप्ष्रय तनतत, 
महासप्न्ि काया योजना तथा र्ोषण 
पत्रको िारे गााँउपालीकाका पदाचिकारी 
तथा कमािारी सिेत नहुनुर त्यो 
कायान्यनको लाचग उचित िजेटको 
ववतनयोजन नहुनु 
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन वाट लसकेका 
लसकाईहरुलाई अको िषा लाग ु हुने योजना तथा 
कायाक्रममा समावेश नगनुा। 

वगाका लाचग ववलभन्न 
कायाक्रमहरु लागु गररएको 
तथा उतत कायाक्रमवाट 
सररकारवाला पगेको लाभ , 
असर र प्रभावको उचित 
ववश्लेषण नहुने 
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स्थानीय सूिना स्थानीय भाषामा 
प्रवाह तथा प्रशारण हुने गरेको। 
 

 

 

 

११. लैङ्र्िक तथा सामाजिक समावेिी ववकास कायियोिना 
 

राप्ती िाउाँपाशलका  
लैङ्र्िक तथा सामाजिक समावेिीकरण ववकास कायियोिना 

असार, २०७८ 
 

मूल शिर्िक 

अवस्था सुिारका लाचग 

आवश्यक कक्रयाकलाप 

कक्रयाकलाप सञ्िालन गने प्जम्मेवारी 
  

समयावचि थप दातयत्व पने । नपने 

पूणािङ्क प्राप्ताङ्क  पहलकताा तनणायकताा कायाान्वयनकताा  पने नपने 

नीतत, कानून र  
योजना २०  ११ 

१ लैससास दृप्ष्टले तनतत कानुन तथा योजनाको मस्यौदा उपर छलफल, 
वहस गना कायाटोली तनमााण गने, सलमिा गने, कायान्वयन पि 
सहभाचगता मुलक िनाउने  प्र.सा शािा कायापाललका प्र.सा शािा 

आगामी आ.ि 
िाट सुरु ✓  

  

    

२ .महहला र पुरुषमा रहेको ज्याला वविेदको अन्त्यको लाचग समान 
कामको समान ज्यालाको  तनतत िनई कायान्वयनमा ल्याउने    प्र.सा शािा  कापााललका प्र.सा शािा 

 दोस्रो िौमालसक 
२०७८  ✓ 

 

    

३ रेथाने र आप्रवासी कामदार तथा श्रमप्जवव उपर हुने ववभेद रोतने 
तनतत तयार र सोको प्रभावकारी कायान्यन गने   प्र.सा शािा  कायापाललका प्र.सा शािा 

 दोस्रो िौमालसक 
२०७८  ✓ 
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४ गााँउपाललकाको लैससास तनतत तयार गने  उपाध्यि  कायापाललका 

 महहला ववकास 
शािा 

 दोस्रो िौमालसक 
२०७८ ✓ 

 

  

५ िावषाक र आिाचिक योजना तथा कायाक्रममा लैससास लक्ष्य रणतनतत 
तनिाारण गरर कायान्यन गने र प्राप्त उपलप्ब्िलाई लैससास 
दृष्टीकोणिाट बिश्लेषण गने 

महहला 
बिकास शािा कायापाललका 

महहला ववकास 
शािा 

आगामी आ.व 
देखि ✓ 

 

         

संस्थागत व्यवस्था 
२० १२.५ १.लैङ्चगक ववकास डेस्क तथा प्जम्मेवारी ककटान गने  

महहला 
बिकास शािा कायापाललका 

महहला ववकास 
शािा 

हदस्रो िौमालस 
२०७८  

✓ 

  

२. कनािारी तथा जनप्रतततनचिको िामता ववकासको प्रयाप्तमात्रामा 
िजेटको बितनयोजन गने  प्र.सा शािा  कायापाललका गा.पा  तनरन्तर   

✓ 

  

३.  महहला तथा वपछडीएका िगाको िामता बिकसका कायाक्रम गरर 
सलमतत उपसलमतत तथा कायादलमा प्रमुि तनणाायक भुलमकामा ल्याउने 

महहला 
ववकास शािा कायापाललका 

महहला ववकास 
शािा तनरन्तर ✓ 

 

         

         

मानव संसािन तथा  
िमता ववकास २० ८.५ 

१.गााँउपालीकामा कमािारी तथा पदाचिकारीको िामता बिकास तथा 
समस्या समािानको लागी छुटै मानव संशािन ववकास शािाको 
व्यावस्था गने प्र.प्र.अ कायापाललका गााँउपाललका प्रथम िौमालसक  

✓ 

  

२.कमािारी तथा पदाचिकारीको लै.स.सा.स सम्िप्न्ि राप्ष्रय तथा 
अन्तराप्ष्रय तनतत, कानुन, िोषण पत्र आहद सम्िप्न्ि अलभमुखिकरण 

महहला 
ववकास शािा  उपाध्यि 

महहला ववकास 
शािा दोस्रो िौमालसक ✓ 

 

  ३. वडा नं ७ लाई लैङ्चगक हहसंा रहहत वडा र्ोषणाको लाचग प्रस्ताव गने  वडा अध्यि कायापाललका वडा कायालय आ.ि २०७८ लभत्र ✓ 
 

  

४. तनवााचित जनप्रतततनचि र कामािारीलाई नेपालको संबििान, स्थानीय 
सरकार संिालन एन, अत्तर सरकार ववत्त व्यावस्थापन ऐन, मुलुकी 
संहहता तथा तनतत तथा कायाबिचि तनमााण प्रकृया वारे अलभमुखिकरण 
गने  प.्सा शािा कायापाललका प्र.सा शािा 

तेस्रो िौमासीक 
लभत्र ✓ 

 

  

५.समाजमा रहेका कुसंस्कार तनवारणका लाचग जनिेतता मुलक 
कायाक्रमलाई तनरन्तरता हदने  

महहला बि. 
शािा  कायापाललका  गा.प ✓ 

 

         

सेवा प्रवाह २० ८.५ 

१. गभावतीलाई जोखिमयुतत ितरा मुतत काम नलगाउने तथा मात ृ
लशशु सुरिको लाचग तनतत तनयम िनाई कायान्वयन गने 

 
स्वास््य 
शािा कायापाललका स्वास््य शािा 

आगामी आ.व 
लभत्र  

✓ 
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२. महहला , गररि तनमुिा र वप्ञ्िततकरणमा परेका व्याप्ततहरुको 
स्वास््य ववमा गनाको लाचग उचित वजेटको व्यावस्था गरर सहप्जकरण 
गने  

स्वास््य 
शािा कायापाललका स्वास््य शािा 

आगामी आ.व 
लभत्र  

✓ 

  ३ गााँउपाललकाक तथा वडा कायाकयगरुमा स्थनपन किको व्यावस्था गने  
स्वास्थय 
शािा कायापाललका स्वास्थय शािा दोस्रो िौमासीक  

✓ 

  

४. गररि तथा वप्ञ्िततकरणमा परेको समुदायको पहुाँि र क्रयशप्तत 
अनुकुल सुपथ मुल्यमा सहकारी पसलहरुको व्यावस्थापन गने  आ.बि शािा  कायापाललका आ.बि शािा तनरन्तर ✓ 

 

  

५. योजना तजुामा गदाा िेरोजगार तथा गरीिीको नतसाङ्कनको समेत 
आिार ललई महहला तथा िप्ञ्िततकरणमा परेको समुदायलाई प्रत्यि 
लाभ हुने स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक कायाक्रमहरू िावषाक 
िजेटमा समावेश गरी कायाान्वयन गने 

आचथाक 
ववकास शािा कायापाललका 

आचथाक बिकास 
शािा तनरन्तर ✓ 

 

         

सुशासन तथा 
उत्तरदातयत्व 

२० १४ 

१. गााँउपाललकाले ववचिको शासन, व्यापक जनसहभाचगता, भ्रष्टािार 
बिरूद्ि शून्य सहनशीलता, सेवा प्रवाहमा तनश्पिता र महहला तथा 
वप्ञ्िततकरणमा परेको समुदायलाई अग्राचिकार जस्ता नीतत तनमााण गरर 
प्रभावकारी रुपमा  कायाान्वयनमा प्र.सा शािा कायापाललका प्र.सा शािा तनरन्तर  ✓ 

  

२.गााँउपाललका द्दारा तनमााण भएका तनतत तथा कायाक्रमहरुलाई स्थातनय 
स्तरको संिार माध्यमिाट स्थातनय भाषामा  प्रशारण गने सुिना शािा प्र.प्र.अ सुिना शािा तनरन्तर  

✓ 

  

३. अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको लाचग लै.स.स.सा दृप्ष्टकोटिाट हेने 
मापदंण्ड तयार गरर लसकाईलाई िावषाक कायाक्रमको अग्रपङ्ततमा रािी 
दस्तावेप्जकरण गने   

सामाप्जक 
ववकास शािा कायापाललका 

सामाप्जक ववकास 
शािा दोस्रो िौमासीक  

✓ 

  

४. गााँउपाललकाको जनप्रतततनचि र कमािारीको आिार संहहता स्वीकृत 
गरी कायाान्वयनमा लय्ाउने प्र.सा शािा कायापाललका प्र.सा शािा पहहलो िौमासीक  

✓ 

  

६.महहला ववरुद्िहुने सिै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गने महासप्न्ि, 
राप्ष्रय कायायोजना र संयुतत राष्रसङ्र्ीय सुरिा पररषद्िाट पाररत 
प्रस्ताव नम्िर १३२५ र १८२० को कायाान्वयन राप्ष्रय कायायोजना, 
मानव अचिकार कायायोजना तथा छुवाछुत बिरूद्िको कायायोजनामा 
स्थानीय सरकारको प्जम्मेवार पदाचिकारी तथा कमािारीलाई 
अलभमुखिकरण गने  उपाध्यि  कायापाललका  प्र.सा शािा दोस्रो िौमासीक   ✓ 
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१२.  तनश्कर्ि 

       राप्ती गाउपाललकाले २०७७ असार २ गते लैङ्चगक समानता तथा सामाप्जक समािेलशकरण पररिण गनाको लाचग एक कायादल गठन गरे पश्िात पररिणका लाचग 
आिश्यक तयारी सहहत अध्यायन, सरोकारवालासंग छलफल  तथा अन्तरक्रयाहरु सफलता पुिाक सम्पन्न भएको चथयो। गाउपाललकाका ववषयगत शािाका कमािारीहरु 
तथा अन्य पदाचिकाररहरुसंग छलफल तथा अवलोकन गरर गाउपाललकाको लैङ्चगक संवेनशीलता अध्यायन गरेको चथयो। यस ैक्रममा गाउपाललकामा उपलब्ि तनतत तथा 
कायाक्रम, सलमिा प्रततवेदन लगायतका अन्य दस्तावेजहरु अध्यान समते गररएको चथयो। लैससास पररिणलाई ववलभन्न िरणमा सम्पन्न गररएको चथयो। यद्दपी 
सुिकहरुमा स्कोरीङ र अनुलशिणका लाचग दईु हदने कायाशाला गोष्टी तय गररएको चथयो। कायाशालाको पहहलो हदन उपप्स्थत पदाचिकारी तथा कमािारीलाई लैससास तथा 
लैससास पररिणको आवस्यकता तथा महत्तको वारे अलभमुखिकरण गरर पररिणको सुिकहरु ववि गहन छलफल गरर सुिकहरुमा स्कोररङ गररयो। यसै गरर सुिकहरुको 
प्राप्तङ्कको आिारमा माकुरोको जालो बिचि र ड्यास ववचििाट नततजाको अन्तराल ववश्लेषण गदै आगामी हदनमा गाउपाललकाले गनुा पने कामको सचुि सहहतको काया 
योजना तयार गररएको चथयो।  लैससास पररिण कायाशाला गोष्ठी गाउपाललका अध्यि श्री नमुनन्द सुिेदीको अध्याितामा सम्पन्न भएको चथयो। गाउपाललका उपाध्यि, 
प्रशासन प्रमुि, वडा अध्यिहरु, कायापाललका सदस्यहरु तथा बिषयगत शािाका प्रमुि तथा प्रतततनचि गरर २९ जनाको महत्वपुणा सहभाचगता रहेको लैससास पररिण 
कायाक्रमलाई लैससास ववज्ञ सोववता पररयार र सञ्जु लालमछानेले सहप्जकरण गनुा भएको चथयो।  

१३.  सुझाव 

• प्रत्यक गााँउपाललकाले लैससास पररिण प्रत्यक आचथाक िषाको पहहलो िौमासीक लभत्रमा गनुा पाने। अहहले आ.व को अन्त्यमा गदाा 
गााँउपाललकाको आफ्नो काम प्रशस्त रहनेको हुदााँ गााँउपाललकाको कमािारीले प्रशस्त समय हदन नसतने अिस्था रहेको 

• लैससास बिषयलाई महहलाको मात्र िेत्र हो भन्ने मानवषकता हटाउनु पने र हरेक कायाक्रम गदाा कमािारी तथा पदाचिकाररहरुले 
लैससास दृप्ष्टकोणिाट बिश्लेशण गनुा पने 
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• लैससास मैत्री तनतत, कायाक्रम र िजेट तयार गरर कायान्वयन गने।  

• लैससास बिकासको लाचग प्रत्यक वषा सभािाट िजेट ववतनयोजन गरर योजना तजुामा तथा कायान्वयन गना आवश्यक 

• लैससास पररिण कायाशालािाट तयार पारेको कायायोजना कायान्वयन र अनुगमन गने 

 

अनुसुर्चहरु 

लैससास पररक्षण िोष्ठीका केटह झलकहरु  
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लैससासकायििाला िोष्ठीको समय ताशलका 

 

 

लैङ्र्िक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण कायििाला िोष्ठी 
असार ०३र ०४ २०७८ 

 

 

     बबर्यबस्तु फियाकलाप ववर्ि जिबनेवारी 

पटहलो टदन-कायिदल िठन 

१०
.००

- 
१२

:००
 कमािारी तथा 

प्रमुि उपप्रमुि 
संग छलफल 

– अध्यि, उपाध्यि तथा प्रमुि प्रशासककय 
अचिकृत संग भेटिाट तथा लैससास 
पररिणको िारे जानकारी 

– स्थलगत अनुगमन 
– महहला बिकास शािा संग छलफल 

अन्तरकृया तथा 
छलफल 

लैससास 
पररिण 
सहजकताा 

१२
.००

-
३.३

००
 दस्तावेज 

पुनरावलकन 

– तनतत, कायाबिचि तथा तनहदाकाको पुरावलोकन 
– सम्िप्न्ित शािा प्रूमुि संग अन्तरकृया 
– पदाचिकारीसंग अन्तकृया 

अध्यान, 
अन्तकृया, 
छलफल 

लैससास 
पररिण 
सहजकताा 
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दो
स्रो
 

हद
न 

     

 १०
:
३०

-

११
:
००

 उद्र्ाटन 
– आसनग्रहण 
– स्वागत मतव्य 
– पररिय 

 गा.प 

११
:
००

-

१:३
००

 लैससा सम्िप्न्ि 

अििारण 
– लैससास के ,ककन ,राप्ष्रय तथा अन्तराप्ष्रय 

प्राििानहरु 
प्रस्तुती ,छलफल सहजकताा 

११
:
३०

-

१२
:
३०

 लैससा  सम्िप्न्ि 

अििारण 
लैससास पररिण के ,ककन ,र प्रकृया प्रस्तुती ,छलफल सहजकताा 

१२
:
३०

-५:
००

 

लैससास 

पररिणका 
सुिकहरुको 
मुल्याङ्कन 

 लैससास पररिणका सुिकहरुको अभ्यास  अभ्यास सहभागी 

तेस्रो टदन 
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१०
:
३०

-

१२
:
३०

 

लैससास पररिण 

सुिकहरु 

मुल्याङ्कन प्रकृया  

माकुररको जालो र भेन डायग्राम बिचििाट 

नततजाको प्रस्तुत र 
प्रस्तुततकरण र 
छलफल 

सहभागी ,

सहजकताा 
१२

:
३०

–
३:
००

 
लैससास पररिण 

सुिकहरु 

मुल्याङ्कन प्रकृया 

 सिल पि ,कमजोर पि ,अवसर र िुनौतीको 
अभ्यास  

अभ्यास  
सहभागी ,

सहजकताा 

३ :
००

-
३ :
३०

 
 

िाजा 

३:
३०

-४ :
३०

 लैससास पररिण 

सुिकहरु 

मुल्याङ्कन प्रकृया 
कायायोजना तनमााण अभ्यास 

सहभागी ,

सहजकताा 

४:
३०

-

५:
००

 समापन सत्र गाप 


